ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Abertura de Incerção
Fragmenta CD/Disquete/Cartão/Pequenos Grampos
Número Máximo de folhas (75g/m²)
Tipo de fragmentação
Nível de segurança
Velocidade de fragmentação
Capacidade de fragmentação
Acionamento
Led de Indicação
Tensão
Potência
Tempo de funcionamento
Nível de ruído
Volume total da lixeira
Sensor de segurança para lixeira
Dimensões
Peso Aproximado
Cor

Fragmentadora Secreta SEC 6315-A
230mm
Sim
15 folhas 75 g/m²
tiras de 6,3mm
1
2,8 metros por minuto
aproximadamente 45 kg/hora
Sensor de presença de papel
Vermelho= Cesto cheio Verde= Ligada
127 V / 220 V
200 Watts
Ligada aprox 2 a 5 minutos --- Repouso aprox. 10 minutos
65 db (A) - 73 db (A)
20 litros
Sim (lixeira cheia)
LxPxA= 345x230x460 mm
7,5 kg
Preta

FRAGMENTADORA
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SEC 6315-A

A relação de assistências técnicas autorizadas pode ser visualizada em nosso site;
www.menno.com.br
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APRESENTAÇÃO
A fragmentadora de papel SECRETA 6315-A foi desenvolvida para destruir documentos
diversos, impedindo que as informações possam ser recuperadas.
Ideal para escritórios, a fragmentadora SECRETA 6315-A destroi até 15 folhas (75
gr/m²), além de fragmentar cds, dvds e cartões. Possui sistema de reversão de corte para retirar
o papel, quando este emperrar, devido ao excesso de folhas.
Para facilitar seu manuseio, possui lixeira com sensor que avisa quando a mesma está
cheia, através do led Cesto Cheio.

1) Com o botão posicionado em AUTO, introduza as folhas de papel (75gr/m2) na
fragmentadora, respeitando o limite máximo de folhas que pode ser fragmentado por vez.
2) Uma folha de papel dobrada equivale a 2 folhas de papel.
3) A fragmentação contínua não deve ultrapassar 2.50 minutos, depois disso a
fragmentadora dever ser desligada por aproximadamente 14 minutos, antes de continuar a
fragmentação.
4) Na ocorrência de emperramento de papel, a fragmentadora irá desligar
automaticamente.

CUIDADOS E CONSERVAÇÃO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antes de utilizar a fragmentadora, leia atentamente todo o manual;
Antes de ligar a fragmentadora verifique se tensão da fragmentadora e da rede
elétrica são iguais;
Não é aconselhável utilizar extensões para ligar a fragmentadora;
Caso ocorra algum problema não informado neste manual, entre em contato com a
Assistência Técnica Autorizada Menno, mais próxima da sua região;
Envolver o cesto com “saco de lixo” irá interferir no funcionamento adequado da
fragmentadora;
Não coloque os dedos próximo a abertura de inserção de papel para evitar que
ocorreram sérios acidentes;
Mantenha roupas, gravatas, jóias, cabelos, distantes da abertura de inserção de
papel, para evitar acidentes;
Sempre desconecte o cabo elétrico da tomada antes de limpá-la, movê-la, ou esvaziar
a lixeira;
Fragmentar outros tipos de materiais não especificados neste manual, pode causar
acidentes ou danos a fragmentadora, não cobertos pela garantia.
Mantenha as crianças distantes da fragmentadora.

CORREÇÃO DE PROBLEMAS
Antes de chamar a Assistência Técnica Autorizada Menno, verifique-se o problema
ocorrido pode ser solucionado conforme a tabela abaixo:
Problema

Causa Provável

Não Fragmenta.

Motor não para após
fragmentação.

OPERAÇÃO
Perda de potência ou
fragmenta poucas vias

A fragmentadora SECRETA 6315-A possui 3 posições;
•

•
•

Auto - Permite que a fragmentadora ligue automaticamente quando o papel é
inserido e desligue assim que terminar a fragmentação. Ao ser acionado acende o led
Power, caso não acender, é provável que a lixeira não está perfeitamente encaixada.
Rev - No caso de emperramento de papel, mantenha pressionado o botão Rev para
limpar as navalhas e retirar o papel que não pode ser fragmentado.
Off - Este ajuste desliga todas as funções da fragmentadora.

Energia desliga durante
a fragmentação

Solução

Cabo de Alimentação desconectado.

Ligar cabo de alimentação à rede
elétrica.

Botão na Posição OFF.

Posicionar botão em AUTO.

Lixeira mal encaixada.

Encaixar perfeitamente a
fragmentadora no cesto.

Existe algo obstruindo o sensor.

Limpe o sensor que se encontra no
centro da entrada de papel.

Falta de lubrificação no conjunto
cortador.

Lubrificar navalhas e eixo dos
separadores com óleo Singer.

Tensão na rede elétrica inferior a
nominal.

Verificar tensão da rede elétrica.

Esta fragmentadora é equipada por um circuito de proteção a sobrecarga do
motor, o qual pode cortar a energia automaticamente, caso a unidade estiver
fragmentando por mais de 2.50 minutos de fragmentação contínua, caso
capacidade de fragmentação tiver sido excedida ou emperramento de papel
tiver sido detectado. Para resetar o motor sobrecarregado desligue a unidade e
aguarde aproximadamente 14 minutos.

NÃO FRAGMENTE MATERIAIS DIFERENTES DAQUELES ESPECIFICADOS NESTE MANUAL, POIS
CAUSARÃO DANOS NÃO COBERTOS PELA GARANTIA.
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